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LITERÁRIOS/UNIR 

Os projetos de pesquisa deverão ser elaborados de acordo com as seguintes instruções:  

a) Os projetos não poderão conter o nome do candidato, nem qualquer indicação de 

autoria. O candidato receberá um número que identificará seu projeto de 

pesquisa, sendo vedado seu conhecimento pela Banca Examinadora.  

 

b) Cada candidato terá direito a apresentar somente um projeto devendo se 

inscrever em uma linha de pesquisa específica.  

 

c) O projeto de pesquisa deverá ser entregue em três vias impressas e grampeadas, 

digitado com fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e poderá ter, no máximo, 

15 páginas, incluindo a bibliografia. Não acrescentar anexos. 

 

d) O projeto deverá ser redigido de acordo com o padrão culto de linguagem; a 

Bibliografia deverá seguir as normas ABNT. 

 

e)  O projeto de pesquisa deverá conter os seguintes tópicos:  

 

 Justificativa contendo uma delimitação clara do tema a ser estudado e as razões 

de sua escolha, além de uma revisão da literatura científica pertinente ao tema e 

da indicação do interesse ou relevância do estudo proposto para o 

desenvolvimento dos estudos literários em geral, ou para melhor conhecimento 

de um de seus aspectos em particular.  

 Objetivos (metas) claramente expressos e desdobrados em gerais e específicos, 

se necessário;  

 Metodologia contendo o referencial teórico-crítico da pesquisa e a explicitação 

da(s) linha(s) teórica(s) de abordagem do corpus ou objeto de estudo; as etapas 

metodológicas, com a discriminação das técnicas e procedimentos que deverão 

ser adotados no tratamento do assunto, em cada etapa do trabalho; em síntese, as 

diferentes linhas de ação propostas para atingir os objetivos;  

 Plano, com a enumeração e descrição, na ordem provável, dos capítulos em que 

o tema poderá desdobrar-se;  

 Cronograma para a execução do projeto de dissertação de mestrado, 

observando o prazo máximo de 24 meses, incluindo-se aí todas as  atividades 

exigidas para a conclusão do curso; 

 Bibliografia utilizada para a elaboração do projeto (conteúdo e metodologia), 

organizada conforme as normas da ABNT.  


